
A First Rate Taking In Stores, 1818, aquarel

Walter Fawkes, een vriend van Turner:

“De manier waarop Turner aan het werk 
begon, was ongelooflijk: hij begon met 
natte verf op het papier te gieten tot het 
verzadigd was. Toen trok en kraste en 
schrobde hij erop in een soort van 
razernij en heel het ding was chaos. 
Maar stilaan, als bij tovenarij, kwam het 
prachtige schip met al zijn minutieuze 
details tot leven en tegen lunchtijd was 
het af.”



“The Slave Ship" or "Slavers 
Throwing overboard the 

Dead and Dying. Typhoon 
coming on”, 1840, Museum 

of Fine Arts Boston,                 
91 x 138 cm

WILLIAM TURNER

In 1781 had de kapitein van 
het slavenschip de Zong 
opdracht gegeven om, toen 
het drinkwater bijna op 
was, 132 slaven overboord 
te gooien om  
verzekeringsuitkeringen te 
kunnen innen. Slaven die 
een natuurlijke dood 
stierven werden immers 
niet gedekt door een 
verzekering. 



detail

De slavenhandel werd in het Britse 
rijk pas in 1807 officieel afgeschaft 
en de slavernij zelf in 1833. 



Sneeuwstorm, 1842, National 
Gallery Londen, 91,5 x 122 cm

Dit schilderij is het 
resultaat van Turners 
eigen ervaring: om alles 
beter te kunnen te 
observeren kreeg hij de 
matrozen zo ver om 
hem aan de mast van 
het schip te binden en 
bleef daar 4u hangen.



Light and Color (Goethe's Theory) The Morning after the Deluge -
Moses writing the book of Genesis, 1843, Tate

Goethe’s kleurenleer 
over complementaire 
kleuren

WILLIAM TURNER





Zonsondergang op het meer, ca. 1840, Tate 
Londen, 91 x 122,5 cm

« He seems to paint with tinted steam » 
(John Constable)

Seascape with Distant Coast, c. 1840, Tate, 91,4 x 122 



Wolken en water, ca 1840, Museum De Fundatie Zwolle, 32,2 x 19,1 cm
J.M.W. TURNER

Zonsondergang op het meer, ca. 1840, Tate Londen, 91 x 122,5 cm



TURNER, Seascape c.1835–40, Tate, 90 x 12 cm



Op dit canvas drie 
schetsen van zee en lucht, 
waarvan er één 
ondersteboven 
geschilderd is, zodat één 
hemel voor twee 
onderwerpen dient als 
het canvas wordt 
gedraaid.

WILLIAM TURNER, Three Seascapes, ca. 1827, Tate, 90,8 x 60,3 cm omgedraaid



MARK ROTHKO
Untitled, 1969

“Die Turner heeft heel wat van mij opgestoken…”



WILLIAM TURNER, Regen, Stoom en Snelheid, 1844, Nat. Gal. Londen, 91 x 122 cm

Stoomtrein steekt de Thames 
over via de Maidenhead Railway 
Bridge in regen, stoom en mist. 



Houses of Parliament, Sun Breaking through the Fog, 1904The Houses of Parliament, Sunset, 1903, National Gallery of Art 
Washington, DC.

CLAUDE MONET
Serie van een 19-tal schilderijen van The Houses of Parliament. (Niet ter plekke voltooid 

maar in zijn huis in Giverny en ook met behulp van foto’s) 



JOHN CONSTABLE (1767 – 1837)

De lucht is de toetssteen, de 
maatstaf en het voornaamste 

orgaan van het sentiment. 



« Schilderen is een wetenschap en moet
bedreven worden als een onderzoek naar
de wetten van de natuur. »

JOHN CONSTABLE

Wivenhoe Park, Essex, 1816, National Gall of Art Washington, 56 x 101 cm 



The Haywain, 1821, National Gallery Londen, 130 x 185 cm (Suffolk)

JOHN CONSTABLE

“I should paint my 
own places best” 





Sketch for The Haywain, Oil on canvas laid to paper, 12,4 x 17,8 cm 
CONSTABLE 



Deadham Vale, 1828, Scottish National 
Gallery Edingburgh, 144.5 cm × 122 cm

JOHN CONSTABLE 



Wordt omschreven
als "one of his most 
monumental works" 

Hadleigh Castle, The 
Mouth of the Thames-
Morning after a Stormy 
Night, 122 × 164.5 cm, 
Yale Center for British Art, 
New Haven



Sketch for ‘Hadleigh 
Castle’ c.1828–9, 
London, Tate Gallery



La Mer, na 1865, 
Metropolitan, 51 x 61 cm

GUSTAVE COURBET

VERGELIJK MET



JOHN CONSTABLE 

Salisbury Cathedral from 
the Meadows exhibited 
1831, Tate



Tree Trunk (c. 1821) LUCIAN FREUD, Elm Tree After 
Constable,2003 by

JOHN CONSTABLE 

Elm Trees, ca. 1820, Pencil 
on wove paper



JOHN CONSTABLE

Seascape Study with Rain Cloud, 1827, Royal Academy of Arts, Londen, 22 × 33 cm



Cloud Study, 1822, Tate, 47,6 × 57,5 cm

Cloud Study, Stormy Sunset, 1821-1822, NGA, 20.3 x 27.3 cm

« Aan de luchten toetsen we onze gevoelens »



JOHN CONSTABLE, Wolkenstudies

Voor meer, zie Google: 
Constable Cloud 
Studies



ALFRED STIEGLITZ

Equivalents, 1926
gelatin Silver Print



Equivalent, 1930, gelatin Silver Print



JOHN CONSTABLE 
Cloud studies 

Naar Alexander Cozens' 
'Engravings of Skies'



ALEXANDER COZENS     (1717–1786)                                                                                               
'A New Method of assisting the Invention in Drawing 

Original Compositions of Landscape’ c.1785

In vlekken kun je allerlei landschappen zien



ALEXANDER COZENS, 'A New Method of assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape’ c.1785

Nadat hij de eerste grijze vlekken had aangebracht die een 
algemene vorm suggereerden, bewerkte Cozens ze door er 
zwarte tekens op te schilderen, waardoor twee tijgers tot leven 
kwamen.



The Fallen Tree (c 1785), ets en aquatint, 22,8 x 
30,5 cm, The Metropolitan

Dit bergachtig landschap (ca. 1780) is een denkbeeldig 
landschap waarin hij 'het sublieme en mooie’ tracht te bereiken.

ALEXANDER COZENS

brown ink, black ink, gray wash, brown wash, Yale Center for 
British Art, 24 x 31,8 cm

Gecomponeerd uit ogenschijnlijk willekeurige en grote 
gebarende tekens



MAX ERNST 

“Frottage”

https://www.youtube.com/watch?v=CHdU4JfY-bU

Vervolg: het Surrealisme van de jaren ’20. MAX ERNST, “Eine neue Naturgeschichte”

https://www.youtube.com/watch?v=CHdU4JfY-bU


Russische 19e eeuwse landschapsschilders

Sjisjkin
Levitan



Natuur en het sublieme vandaag





GENESIS, 2013. Een ode aan de planeet

“In GENESIS, my camera allowed 
nature to speak to me. And it 
was my privilege to listen.”

SEBASTIÃO SALGADO
(Brazilië, 1944)

Na twee jaar voorbereiding reisde Salgado in acht jaar langs 
32 bestemmingen overal ter wereld om de schoonheid van 
de nog ongerepte aarde vast te leggen. Hij toont de 
biodiversiteit die nog wel degelijk te vinden is en het belang 
om deze natuur te behouden. Het boek verscheen in 2013.







“Salgado bezocht de Kalahari-woestijn, de oerwouden van Indonesië en 
hotspots voor biodiversiteit zoals de Galápagos-eilanden en Madagaskar. 
Hij zweefde in ballonnen boven kuddes waterbuffels in Afrika (“Als je in 
vliegtuigen of helikopters komt, verstrooi je ze”). Hij reisde door Siberië 
met de nomadische Nenets, mensen die hun rendieren elk jaar 
honderden kilometers verplaatsen naar seizoensweiden. "Ik heb van hen 
het concept van het essentiële geleerd", zegt hij. "Als je ze iets geeft dat 
ze niet kunnen dragen, zullen ze het niet accepteren."

Tijdens zijn reis naar Antarctica en de nabijgelegen regio's vond Salgado
enorme zwermen reuzenalbatrossen voor de Falklandeilanden en 'het 
paradijs van de pinguïns' op de Zuidelijke Sandwicheilanden. “Eilanden 
aan het einde van de wereld”, noemt Salgado ze. 'Of zoals we in Brazilië 
zeggen, 'waar de wind heen gaat om terug te komen'.' En waar Salgado
ook heen ging en terugkwam met een glimp van het paradijs in gevaar -
maar niet verloren, nog niet.” (Time, 2013)



Pinguins op de 
Zuidelijke 
Sandwicheilanden



https://www.youtu
be.com/watch?v=C
3l0BxP5A_Y (3:18)

SEBASTIÃO SALGADO

https://www.youtube.com/watch?v=C3l0BxP5A_Y






,,Daar is het me om te doen, 
dat er hoop is. Ik bracht zo 
vaak verhalen in beeld die de 
teloorgang van de planeet
laten zien. Eerst had ik het idee 
om vervuilende fabrieken te
fotograferen, en alle 
stortplaatsen van vuil te tonen. 
Maar uiteindelijk besefte ik dat
er maar één manier is om 
hoop te brengen: beelden van 
de ongerepte planeet tonen, 
zodat we de onschuld kunnen
zien. En dan kunnen we 
begrijpen wat we moeten
bewaren.''

SEBASTIÃO SALGADO



Arch Berg Collapse Greenland

JOE CORNISH (US)

Arched Iceberg Greenland

Slechts een paar seconden nadat de eerste 
foto was genomen stortte de boog in.

"De filosoof Edmund Burke die het idee van het 
sublieme definieerde, begreep hoe belangrijk het is dat 
mensen zich klein en onbeduidend voelen. Als een 
manier om het dagelijks leven in perspectief te plaatsen 
en het opblazen van het ego tegen te gaan."



Sublime. Iceberg 
Alley, Antarctica, 
2017

PAUL NICKLEN 
(Can.)



THIERRY DE CORDIER
In Gallerie Xavier Hufkens, 2011

“Je ne suis pas un romantique !”



ZEEBERG (Alpensee), 2011, oil paint 
on canvas mounted on panel, 
120x118

“Mais moi à mon tour je perçois
La Montagne, c’est la Mer
Et la Mer, c’est la Montagne.”



MER MONTEE, olieverf, glazuur en Chinese inkt op doek, 170x270

“De zee op Mer Montée durf je niet aan te moedigen - je kijkt wel uit.” Joost Zwagerman 



MER DU NORD, Etude n°1,oil paint and enamel on canvas, 120x150



MER HAUTE, 2011, oil paint on panel, 170x105



MER GROSSE, 2011, oil paint 
on paper mounted on panel, 
163x150



ZEESTUK (Morceau de 
mer), 2011,oil paint
on canvas, 175x200



THIERRY DE CORDIER  heeft affiniteit met het werk van SHITAO (1642–1707), Qing dynastie



SHITAO



SHITAO



KEES VAN BOHEMEN, Sea Shore



Untitled, 2004, 200 x 250 cm

In de Duits romantische traditie: 
HERBERT BRANDL



Untitled, 2005, 350x400

HERBERT BRANDL



Untitled, 2008

HERBERT BRANDL

Untitled, 2008



In een verduisterde 
ruimte verlichten 
meerdere spots een 
cirkelvormig gordijn van 
fijne mist. Vanuit 
bepaalde perspectieven 
is een glinsterende 
regenboog te zien in het 
vallende water; het 
verschuift in intensiteit 
of verdwijnt naarmate 
de kijker nadert of 
weggaat.

OLAFUR ELLIASON

Rainbow assembly’, 2016





https://www.soe.tv/videos/rainbow-assembly-
2016-a-film-by-shimurabros

OLAFUR ELLIASON

https://www.soe.tv/videos/rainbow-assembly-2016-a-film-by-shimurabros


JAMES TURRELL manipuleert licht, ruimte en natuur om een brug te slaan tussen het kosmische, het sublieme en het alledaagse.



JAMES TURRELL
Stone Sky – 2005 – Calistoga, California



https://www.youtube.com/watch?v=-1Sk97bmZNw

LARS VON TRIER, Melancholia, Film uit 2011

https://www.youtube.com/watch?v=-1Sk97bmZNw


De film Mountain (2017) van JENNIFER PEEDOM gaat over de bekoring die uitgaat van de bergen door de tijd heen. 
Zowel om hun schoonheid als om hun gevaar. Gebaseerd op het boek van Macfarlane en verteld door Willem Dafoe.

https://www.toneelschuur.nl/film/mountain

https://www.toneelschuur.nl/film/mountain


HET TOXISCH SUBLIEME

Sublieme beelden in tijden van ecologische rampspoed



Breaking Ground 
/Nickel Tailings

zwevende deeltjes 
mijnafval die het 
water prachtig 
rood kleuren …

Ontario, Canada

Sudbury, 
Ontario 
1996

EDWARD BURTYNSKY 
(CAN.)



Ik documenteer landschappen die, of je ze nu mooi 
vindt of monsterlijk of als een vreemde combinatie 
van beide, duidelijk geen uitzichten zijn op een 
onuitputtelijke, duurzame wereld." – Edward 
Burtynsky ( Walrus , oktober 2013)



BURTYNSKY, 
Nikkelafval 31, 
Sudbury, 
Ontario, 1996



EDWARD BURTYNSKY, Oil Spill, 
Discoverer Enterprise, Gulf of 
Mexico, May 11, 2010

De ergste 
olieverontreiniging in 
de geschiedenis van de 
VS. Lekken van 
miljoenen (6,4 miljoen, 
16 miljoen?) liter 
aardolie per dag.



Deepwater Horizon offshore drilling unit on fire, 2010. Brand op het olieplatform

(foto op Wikipedia) 

(Foto Renewabel Natural Resources Foundation)





from the series 
The Promised 
Land. Light box 
dimensions 180 
x 270 x18 cm

GIUSEPPE LICARI 



Giuseppe Licari kreeg toegang kreeg tot een van de grootste 
staalfabrieken ter wereld - een site die slechts een paar 
mensen hebben gezien of zelfs weet dat ze bestaat. Gelegen in 
Belval, een kleine stad in het zuiden van Luxemburg, 
produceert de fabriek niet alleen staal, maar ook geschiedenis 
in de vorm van aarde: een door de mens gemaakte geologie. 
Elke dag wordt er een laag nieuwe grond gevormd, die het 
landschap bedekt met een wit glasachtig poeder. Deze "nieuwe 
bodem" is een mengsel van metaaloxiden en siliciumdioxide, 
"slakken" genoemd - een bijproduct van de staalindustrie. 
Hoewel het een schijnbaar magisch sneeuwlandschap creëert, 
is de afwezigheid van leven alarmerend. Bodemanalyses wijzen 
uit dat de gronden van dit verscholen Winter Wonderland rijk 
zijn aan arseen, zink, cadmium, chroom en lood, die over de 
grenzen van Luxemburg lekken.



GIUSEPPE LICARI 



JOÃO LAET, View of a burnt area of forest in Altamira, Pará state, Brazil, in the Amazon basin, on 27 August 2019


